
8CH-PERIOD/COS

Nosso discurso se dilata em satisfação nestes tempos de come-
moração. É que a nossa revista Educação em Debate, do Programa
de Pós-Graduação em Educação Brasileira, da FACED/UFC, fundada
em 1978, completou no ano de 2008 os seus 30 anos de exixtência.
Enfrentou muitos percalços para manter-se viva, atuante e, ao mesmo
tempo, levando o debate sobre os temas educacionais para além-mar.
Nas páginas deste periódico acadêmico já se publicaram quase 1.000
artigos resultados do esforço de pesquisa de nossos alunos de pós-
graduação, professores e colaboradores externos.

É um dos periódicos mais antigos da região Nordeste do Brasil.
Continua mais vivo que nunca, abrindo suas páginas e suas seções
para a contribuição dos pesquisadores brasileiros ou estrangeiros.

Mudanças no formato tornaram nosso periódico mais ágil e
atual. Da laminação aos cuidados com a revisão e normalização,
prima-se pelo rigor acadêmico.

Somos de um centro de pesquisa cujo intuito é debater os gra-
ves problemas da educação. Importamo-nos com as velhas e novas
querelas de nossa área. Não somente as dores e as amarguras mas,
principalmente, as felicidades e as vitórias. As satisfaçõese as alegrias
são bastantes salutares para os nossos dias. '

Nesses 30 anos da revista que coincidem com os 30 anos do
mestrado em educação e 14 do doutorado, só temos o que comemo-
rar. Quantas teses e dissertações já passaram pelas salas, gabi netes
e auditórios da Faculdade de Educação da UFC? Quantas pesquisas
concluídas ou inconclusas já foram publicadas em pedaços pela Re-
vista Educação em Debate?

É deste periódico que falamos e aprendemos a defender. É este
periódico que mostra a nossa cara e as nossas diferenças. É ele que
nos conduz para além dos muros da universidade. É o próprio peda-



gogo nos levando para a vida e para o contato com a realidade da
educação.

Seguiremos mais fortes. Seguiremos cada vez mais potentes.
Nossa meta é o infinito que se conecta aos inúmeros processos de
pesquisa. Com linguagens diversas, procedimentos metodológicos
variados e objetos inusitados, a nossa revista reúne de seus colabo-
radores a grande paixão pelas coisas da educação. Esse talvez seja
o nosso maior patrimônio.
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